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1. Mensagem do Presidente do Órgão Executivo 

Na qualidade de Presidente do Executivo Municipal 

e no cumprimento dos termos legais, tenho a honra 

de apresentar à Câmara e à Assembleia Municipal, 

o Orçamento para 2019. 

A definição da política Orçamental é talvez um dos 

mais importantes objetivos políticos e assim, 

assumimos o presente Orçamento no âmbito de um 

espaço temporal alargado, enquanto instrumento de 

política e de gestão, que não podem, em qualquer 

circunstância, ser desligados da realidade e do 

contexto político nacional, atentos às nossas 

especificidades intrínsecas e ao nosso 

enquadramento à escala regional.  

Como sempre foi assumido pelo Executivo a que 

presido, temos pugnado também por aplicar medidas de descentralização, 

nomeadamente às juntas de freguesia, para as quais têm sido canalizados recursos, 

que permitem colocar em prática, políticas públicas capazes de, assegurando o rigor 

das contas públicas, aumentar a liberdade de iniciativa às autarquias em projetos 

locais, que também contribuem para aumentar a competitividade e a atratividade 

económica do concelho. 

Estamos a promover a regeneração e reabilitação Urbana, nomeadamente nas nossas 

cidades e na vila medieval e assim criamos riqueza porque ao induzir a regeneração e 

reabilitação urbana em centros históricos, elevamos o perfil turístico, a qualidade de 

vida e a atratividade comercial do Município. Simultaneamente, estimulamos as 

pequenas e médias empresas da economia local a investir em Ourém no seu todo, 

sendo o nosso Município cada vez mais procurado por novas famílias, que cá querem 

realizar o seu projeto de vida, ou por empresas que pretendem fixar os seus 

investimentos. 

Torna-se então necessário, encontrar formas de acomodar esta nova realidade, que 

queremos dinamizar, preservando a nossa identidade patrimonial, revitalizando os 

centros e perímetros urbanos, garantindo um círculo virtuoso de crescimento 

sustentável e respeitador da nossa história. 
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Em resumo, este é um Orçamento de combate à imprevisibilidade; é um Orçamento 

de realismo; é um Orçamento de rigor e estabilidade: é um orçamento de confiança. 

Com este Orçamento, Ourém continuará a criar emprego, continuará a apoiar os 

cidadãos mais necessitados (como tem apoiado) e continuará na senda de diluição 

das assimetrias entre freguesias como pensamos estar a acontecer. 

À semelhança do que prometemos, este é um orçamento que abre espaço ao 

crescimento, sem pôr em causa o rigor nas contas. 

Ourém é um concelho ambicioso. Mas também quer ser um concelho de contas certas 

e assim, os documentos previsionais aqui apresentados, têm como objetivo consolidar 

uma estratégia política e financeira que privilegia a análise assente na gestão, sem 

demagogias, ou soluções fáceis. 

Para 2019, a política Orçamental, económico-financeira do Município continuará a ser 

promovida visando sempre: aumentar a execução do investimento previsto; reduzir os 

custos correntes de estrutura; manter o esforço de captação de novas receitas e o 

aumento da respetiva cobrança. 

A qualidade do gasto público, bem como o acompanhamento rigoroso das despesas 

de investimento vão continuar a ser uma prioridade também para o próximo ano 

económico. 

Estamos apostados em melhorar a qualidade de vida dos Oureenses, reforçando uma 

coesão territorial harmoniosa, diminuindo as assimetrias ainda existentes e reforçando, 

cada vez mais, a qualidade ambiental do concelho; 

Quero finalmente transmitir a V. Excelências, alguns aspetos concretos, nos quais é 

visível o empenho deste Executivo, através da decisão política que conduzirá a 

resultados expetáveis num futuro, que pretendemos próximo, inserido num contexto de 

projetos estruturantes, que abraçamos para Ourém e para os Oureenses: 

• o investimento na reabilitação da estrada da Loureira, na freguesia de Fátima e 

que consideramos um empreendimento vital nas acessibilidades àquela 

cidade; 

• as obras de reabilitação do cineteatro de Ourém, conferindo-lhe capacidades 

futuras para acolhimento de variados espetáculos nas esferas cultural e lúdica; 

• as obras de reabilitação no Centro Histórico de Ourém, nas quais incluo o 

Castelo, o Paço dos Condes e a zona urbana periférica; 
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• as obras de saneamento em Fátima: 

• as obras a desenvolver na área da saúde contemplando os Centros de saúde 

do Sobral, Olival e Alburitel; 

• a ampliação da Escola C+S de Caxarias, transformando-a numa EBI; 

• a criação de uma ciclovia na Estrada da Ortiga, também na freguesia de 

Fátima; 

• as obras de adaptação para a instalação da StartUp-Ourém; 

• a ampliação da Zona Industrial de Caxarias, através de protocolo com a Junta 

de Freguesia de Urqueira;  

• a instalação e fixação de novas empresas na Zona Industrial de Casal dos 

Frades, com reflexos significativos no mercado do emprego, no curto e médio 

prazo; 

Estamos ainda empenhados em dinamizar algumas áreas, nomeadamente sociais e 

económicos, a par de outras, quiçá de igual relevância, que a gestão da coisa pública 

nos sugere dever ser implementada e conduzida, nomeadamente: 

• a continuação do Projeto de Apoio à Natalidade; 

• a criação do Cartão Social do Voluntário e a dinamização do cartão 65+; 

• a criação do Orçamento Participativo; 

• a reabilitação do Parque Informático do Município e a desmaterialização de 

processos, possibilitando a oferta de novos e modernos serviços. 

É neste cenário, que me cumpre transmitir a V. Ex uma mensagem de confiança e 

determinação para os tempo que nos esperam, convicto de poder contar com a vossa 

melhor colaboração institucional para prosseguirmos o que o nosso povo espera de 

nós e perante o qual nos sentimos obrigados a dar o nosso melhor, todos e em cada 

dia. 

Muito Obrigado. 

Ourém, 29 de outubro de 2018  

 

O Presidente da Câmara Municipal�
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